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REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE PIRINEU EL 28 D’ABRIL DE 2016: 

 QÜESTIONS COMUNS A TOTES LES COMISSARIES 

 
- SITUACIÓ ACTUAL EFECTIUS REGIONALS DESPRÉS RESOLUCIÓ CONCURS (DÈFICIT) 
Exposen que han baixat les cobertures dels efectius amb  -4 efectius a la RPPO. 
Amb els últims canvis provisionals i comptabilitzant 3 efectius que venen de Sala Lleida a La Seu, el 
nombre queda: 
-3 La Seu d’Urgell;        + 1 Puigcerdà;         +1 Vielha;       + 4 Pont de Suert;         +1 Tremp;         -2 Sort; 
En aquests nombres no s’inclouen incidències tipus baixes, permisos llargs, segones activitats, etc. 
 
- POSSIBLE SEGURETAT DEFICIENT EN ELS  ACCESOS A LES DEPENDÈNCIES POLICIALS.  (Lluminositat 
exterior,  entrada principal a les dependèncie ,...). 
Manifesten que hi ha una Comissió de Seguretat que determina aquests aspectes, i que segons aquesta 
comissió està tot correcte. 
Des de la Tri-sindical s’insisteix en problemes succeïts i qüestions encara deficitàries en aquest aspecte. 
Administració exposa que s’han fet i es faran canvis en algunes càmeres i que respecte les portes hi ha un 
estudi en procés per determinar la viabilitat del canvi de les mateixes. 
 
- DISTRIBUCIÓ D’HORES EXTRES A LA RPPO. EFECTIUS PARTÍCEPS I METODOLOGIA. 
Des de la RPPO consideren que TOTHOM operatiu ha de poder ser partícip i així ho fan. 
Fan una graella on els efectius s’apunten i a mesura que es van realitzant hores, s’intenta que la 
distribució horària sigui equitativa entre els partícips. 
 
- MANCANCES EN FORMACIÓ.  PAUTES I CRITERIS PER UN PRESENT I FUTUR. 
El Cap de la RPPO explica que la formació és la que ve determinada per a tot arreu, que a més en brífings 
es realitzen explicacions de temàtiques actuals. No consideren oportú introduir  canvis en aquest aspecte. 
 
- UNIFORMITAT.  PROBLEMES REFERENT A AQUEST ASPECTE. 
Des d’Administració exposen que han tingut problemes importants en material durant el 2015. La manca 
d’estoc  i peces d’uniformitat pendents d’entrega ha sigut una constant.  Les entregues de material nou 
només es duen a terme en casos de reposició. 
 
- ESTAT ACTUAL LLIURAMENT ARMILLES, GUANTS. UNITATS QUE EN DISPOSEN, %,  ETC. 
El lliurament d’armilles a la RPPO està en un 83% d’armilles lliurades (bàsicament queden alts 
comandaments, oficines de suport i talles especials). 
Per comissaries el percentatge lliurat és:   
Sort 100%;  Vielha 98%;  Pont de Suert 87%;  Tremp 86%;  Puigcerdà 77%; La Seu d’Urgell 74%. 

 

 PONT DE SUERT: 
URGEIX REFORMA, MODIFICACIÓ I/O AMPLIACIÓ EN VESTUARIS FEMENINS. (Aquest punt ja es va 
peticionar per part d’una  organització de la Tri-sindical) 
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Administració manifesta tenir constància de la petició i diu tenir coneixement del fet. Se’ns exposa que hi 
ha en estudi dos projectes per part d’arquitectes i que estan pendents de dotació pressupostària. El 
termini exposat com a màxim per a la reforma l’estableixen al 2017. Tri-sindical insistim en què el fet 
revesteix una significativa urgència. 
 

                                                  

 VIELHA: 
RECORDATORI DEL GREU DÈFICIT d’efectius de trànsit, aspecte que repercuteix no sols a l’ART concreta, 

sinó que a la vegada ho fa a la resta d’efectius principalment de seguretat ciutadana. Possibles peticions 

fetes o que es puguin fer des de la RPPO. 

El cap de la RPPO manifesta que fins a nou concurs de trànsit aquestes places no seran cobertes. Exposen 

que ja van manifestar la seva queixa a la Divisió de trànsit i són plenament conscients del problema que 

això genera. 

 

 TREMP: 
POSSIBLITAT DE FER UNA FINESTRA A LA ZONA DE MENJADOR D’AQUESTES DEPENDÈNCIES, TAL I COM ES 

VA FER EN EL SEU DIA A LES DEPENDÈNCIES DE PUIGCERDÀ. 

Administració informa que ja hi ha un nou sistema d’extracció d’aire en aquest indret , per tant, la 

ubicació d’una finestra en aquest lloc ni es fa, ni es farà. 

 

 SORT: 
URGEIX REPARACIÓ (sempre i quan no s’hagi arreglat) DE PART DEL SOSTRE DE L’ESPAI CONEGUT COM 

PEIXERA (Aquest punt ja es va informar i peticionar per la Tri-sindical) 

Manifesten haver rebut la nostra petició i comuniquen que a primers de Maig canviaran electrovàlvules i 

temes de refrigeració i a la vegada es procedirà a reparar el sostre.  A mode recordatori se’ls mostra 

fotografia de la zona en qüestió,  fotografia ja tramesa en el seu dia. 

SEGURETAT. Possibilitat de COL·LOCACIÓ  de LÀMINES als vidres de la zona d’entrada a comissaria (durant 

la nit es veu perfectament amb tota claredat l’interior de les dependències, fins i tot, des de dalt de la 

ctra.) 

Es demanarà la possibilitat i viabilitat de poder-ho fer. 

 

 LA SEU D’URGELL: 
SITUACIÓ ACTUAL LABORATORI CIENTÍFICA. DEFICIÈNCIES IMPORTANTS . 
S’informa als caps de la RPPO i el servei Administració de les mancances i deficiències de l'esmentat 
laboratori. Se’ls exposa la similitud amb altres laboratoris on ja s’han dut a terme una sèrie d’actuacions 
davant el risc per a la salut dels companys que treballen en aquest lloc de treball.  
Des de la RPPO manifesten que en aquest cas el volum de feina és menor i que per tant no hauria de 
revestir massa problema. Tri-sindical informem que farem el que estimem convenient amb l’objectiu i 
recerca de la minoració en els riscos en el lloc de treball concret. 
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 PUIGCERDÀ: 
- ÀREA DE CUSTÒDIA I GARJOLES. FALTA D’ESPAI, UBICACIONS INCORRECTES, ETC. 

Es fa menció tant per part d’Administració com dels caps de la RPPO que aquest  possible problema no és 

un tema de recerca i fàcil solució. El problema ve donat des de la seva construcció i no preveuen que es 

pugui realitzar cap canvi en aquest aspecte.                         

 

 ALTRES  QÜESTIONS 
-  UTILITZACIÓ DE GRAELLES AMB DADES PERSONALS RELATIVES A íNDEXS D’ABSÈNCIES LABORALS. 

(Utilització inadequada per part d’algun comanament) 

Cap i Sots-cap de la RPPO manifesten no tenir constància d’aquest fet, però que no veuen correcte que 

això succeeixi en cas de ser cert.  

Des de la Tri-sindical informem que si en un futur observem que no hi ha hagut solució en aquest aspecte, 

ja informarem en concreció del comandament/s  que porti/n  a terme aquesta praxi. 

 

- POSSIBILITAT QUE DES DEL CAP DE LA RPPO ES PETICIONI el reintegrament de dieta (1/2 o sencera 

segons convingui)  pels efectius que tot i dins de la Regió, degut a la dificultat territorial els pertoqui 

exercir la seva tasca puntual fora del seu àmbit habitual de treball. (Aquesta petició reforçaria la demanda 

ja feta en reiterades ocasions per par de la Tri-sindical). 

Ex. ARRO, URPA, etc. de La Seu que els toqui anar a Vielha. 

El cap de la RPPO informa que per aquests temes ja hi ha altres òrgans i estem els sindicats. La Tri-sindical 
a banda de mostrar-li la petició feta en el seu dia, li argumentem els problemes concrets  referents en 
aquest aspecte en la RPPO (ports de muntanya, llunyania, climatologia...). 
Taxativament, el cap de la RPPO manifesta que no es farà res des de la RPPO. 

 

 

 


